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OVERZICHT

Nu we de 'rwinterstoptt weer ac hter de rug hebbenrwerd
het ook weer tijd dat ons clubkrantje verschijnt.
iVeleswaar is daar een Jubileum-nummer aan vooraf gegaan,
waarbij egn enkele kanttekeningl helaas zijn er enige
storcnde fouten in ontstaanl o.ê. verkecrdó voornamènbij ^verslagen en fotor s, Voorr op wie dat betrekkingheeft, gaarne onze ve rontschuldiging hiemoor.
.Alleen het eerste hecft in de afgelopen periode enker-e
wedstrijden gespeeld, waarover u eldórs meer kunt lezen.
van de andere elftallen, behalve wat jeugdvoetbal (zaal), ,dus deze keer* gecn verslagen.
Ook het darnes-voetbal heeft lnmiddels haar entrc in0].de-
boorn aangekondigd, zoaLs u verderop kunt lezen.
Zondag a. s. ontvangt het eerst H.D.[. .Alhoewcl H-D-T-

Iii gen kleine overwlnning voor de Zwart-TÍittón.felsrotte zijn we aa.n onze nieuwe sponsor ook wat ver-plicht, nietwaar, ..,.
Het tweede ontvangt Read-swart en daar zj-jn voor Dam crs.gee+.enkele problènen mee dachten wij . Deáe weastriJawordt I s morgens 10 uur gespeeld. seËeidsrechter dh;.
B.Hoekstra.
Terder zLjn er ons geen wedstrljden bekent.

M.
=========

o].DIBooRN - DE SlrEtCH 1-g
0p een gogd bg?puelbaar veld werd 28 jan. j.1. bovenge-
noende wedstrijd gespeeld. De uitwedstrijd-werd inoeiti;omet 4-l verrorcn, reden voor oldeboorn oá de zaken nu orrte-dqaaien' E4 Qat is dus ook gelukt. En vcrdiend. Hoe-wet- de einduitsrág niet--óvérïuïáênï -iijiit; ";-;;t'nïet

Ë3r3át3fr"3Í3;. 
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""doelpunten riaken. Het ver.dspel is vaak wer aároigr-Joor"



lcuke combinaties, maar een afwerker ontbreckt ons, Endoelpunten beslissen nu ecnmaal ccn wcdstri-id.ook tegcn De swea.ch kwam één en andcr duidóri;t totuitdrukking. Een overvvegend stcrrce r ordeboorn - al_hoe-wcl de uitvallen van dc swcach niet van gcvaar. ontbloot
vtaren - dicte erde grotende cls rie v,'cd stri jo, i;jà-r zcal-sgezcgd, .do. doelpu-ntcn bl-evc n uit. Totdat r. poepje s 1nce i;wecde helft ne t een dave rend schot het sweachïer ne$
de ed trillen. Pul r,rachtig doelpunt!, al moe i j;-dàarui;'
het nodlge geluk. aan je zij hebben. onze achÍcrhoedc,
aLs vanuods zeer betrouwb?uít kon hct. vcrdcr wel- klarón,zodat wij^weer twee puntjes ín dc wacht ÈÀnáun-=rópurr,waardocr oldeboorr een góede mlddenrcoter is gcv,rordLn.

M.
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.De drie laatste vuedstrij,lcn l-everden ons sl_echts tweepuntcn op.
fn de wedstrijd tegcn Ureterp gingen wc net 4;_l de boot-in.le wedstríjd_ tcgcn Dc sweàcÉ wórd r:ret l-0 g;*órrrruncn nu zohdag. j.1. tcgen T.F.S. moestcn we net 4_O het
':nderspit Oótïen. ----
lle bqide wedstrij{ur, zower.tcgen urctcrp ars tcgen' 
.r-F-s-, warcn goèoe wedst'ijocEr--uiió"n .onze voorhoede)'ran_ ge en vuist maken en in ónze'achtcrhoedc varlen te'/ee'l g aten. Nu hebben wc ons aan het bcgin ";;-à; coríi_petitie heus niet de eis gesteld on kanpícen tË wóroun,.i..'aer on in de' K.N.v.B. te-blijven zull-en we toch heusnog wel een paar puntjes xioe ten paÈiiên.conditie is _er op diÍ mor:rent voiooende, doch aan onsspel0pbouw zal,y'oq vegl gedaa' r::oeten wordcn. Het is nucenn:aal ecn ?p_:1 dat je ne tetkaar ,ilt rouior. 

-"p"i"r.
in dc wedstrijd.en tegón ureterp en -rlp.s. 

hebben wegoed ,kunnen zien waaFin we tekórt 
"crrÀtcn. Met stirstaandvoetbal konen we er niet. y/e àalien-nièt"u."""-*;;i;;"ffiË:ten, vrijlopen, posïtió[iààen*Ëïà: "''

liat zien we nu vaak als een speler de bat he cf t r hi j wce tnie t waarheen hij de bal moet spelen. nr lo.opt nienánd
vrljr €f, kont niemand naar hem toe, en dan wordt zotn bal
not een wilde trap afgespeeld en natuurlijk is het ecn
tege,nstander die dc bal opvangt. Er zal clus nog vcel vcr-



terd noeten wordcn aan dit onderdec]-.,'
JI.s. zondag spelen we tegcn H.D.T. e4 ik reken
op dat we beldc puntjcs thuis weten te houden.
deze plaats alvast succes toegewcnst.

cr vast
Vanaf

])c V.

=========================================
. SCHUTTERS GEïR/rIGI.. .

Zitten de bcstc schutters misschicn in del achterhoede?
Tijdens de wedsbrijd zondagnorgen tussen het 3de en 4deelftal zagen we de backs iviobe de Roos cn J. Tlchgclaarelk cen prachtig dcelpunt 1n eigcn goal schcppen.-
lvlissehicn ccn oplossing voor het e crste elftál ..,??

Zondagrnldciag ïn Oe uitwcC stri jd tcgen T.F. S. trad onzcclub aan 1n ecn splinternicuw tenuc. ,,Vat is het gcval?
Ie derc club hcef t tegenwoordlg.cen sponsor, lVc 1ózenhicrover iederc dag in {c krant. tr'fe zlcn bijna icdereclub'l ,.pcn net rcclanc op dc rug, en zo hccft onzc crub
da.n nu ook ccn sponsor.
Voor de wcdsirljá vcrschencn dr: jcngens in ecn gloed-
nicuw trainingspak mct op leun rugt

CH/,I{PïI\TU
CLUB

DiTJCHTEN

FIet wcdstrijd-tcnue is nu een witte brock cn kousen,
en een wit shirt nct ovcr de schcuder twce sr:ralle
zwartc banen, cor:iple ct met rugnufirners. Ecn kcu.rig vcr-
zcrgd geheel" Chamgino-glub. onze jrarteliikc dankl

==== ================================ ===l==i:=::::l:===
SCHUTJJISSEN VJN DE VOE?B/.ICIU3.

I

le tradionele_kaa.i'tavg4{, het voetbalschutjasserl, zaïgehouden worden 
, op_vri jdáe 16 f obruq,*i 
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om ? . io uurÍrr etub-car'd v.O .--f'ëË

Próbecr deze avoncr vrij te houden, zodat hct een gesraagri



fecst wordt. Iederecn die ictg met het voetballen te
nakcn heeft, is wclkon. Inlcg op vrijwilligc basls
Eon bate van de verenig -1n9. Ie wisselbekcr wordt al--.
Ieen uitgcrijkt aan leden, oudledcn of onCersteunende
leden. Voor ieder is er een prijs bc behalen.
Ílet systeem is door"elkaar loten en wie de me cste pLln-
ten heeft en het ninst aantal tcge npunten, is de win-
naar. Evenzo net de volgende plaatsen.
In 1958 werd een begin gemaakt met deze schutjasavond,
doordat het voetbaU-en rs winters vaak stil stond.
Een wisselbcker werd bcschikbaar gcs'bcld door de Xm-
ste lbrouwerij.
r^/INNiiiïs: 1958

L959
1960
L96L
L962-
1963
L964
t965
L966
L967

G.Bakker en H.Koldijk;
R.V/uitc;
J.Brand sma;
/.. Ni jholt;
G.Bakker, J.de Roos en J.l,fagenaar;,
K.S.Heida;
R.Bantcma
E. lldema;
Tj. de*Irceuw enc.Ottcr;
G.Otter.

Een nieuwe beker werd beschlkbaar gesteld door p.v.d.
ireer, daar de oudc vol was en die staat thans in de
i:icd ail-l-ckast.
1ïINN.I..ARS: D.van Ílthuis;

J.Yiagen aeri
J.l'ili jnheer;
J .Mi j nhe cr;
G. Otte r;
?????????

1968
L969
L97 0
L97L
r97 2
L97 3

VOETSILIIEURING

!c keuring voor het voetbalren wordt voortaan gehouden
in het Groene Kruis gebouw te Grouw.Gezien de sl-echtc
opkomst van vooral dc senioren, is vooruitbetaling ge-
v'venst, anders wordt rrcn nj-ct gekeurd. lVanncer nen die
avond van de keuring nlet kan komen, is het niet meer
dan fatsoenlijk orr af te be}Ien, anders wcrdt ,f 3r--
onkostcn in rekening gebracht, want de dokters staan er



níet voor niets.
Binnenkort behoren dc volgende spclers voor de keuring
tc verschijncn en dus./ 6r-- vooruit te betal-en aan de
secrctaris, Ter zijncr tijd krijgt mcn nog persoonlijk
bericht r,t,annee r cr geke urd, wordt.

P.Lynsvcld ; D.Brandinga; E. Jldcma; T,Maaren; I.Henminga;
M.Voolstra; .A.Nijl:oltl E.0ostcrhof; J.de Vrics; J.0tterl
C..Alderts; J.Bcthleheni; 0.Schriem'er; J.Veltnani S.visser;
en K.lVi-ersma. Dc dames bchoren ook gekeurd te worden en
zij kunnen nu recds het vcrschuldigdc bodrag vcoruit bc-
talcn.
Benedcn de 20 jaar wordt men om de

20- 30 rr rr rr rt rr

30- 40 rr n rt tr rr

Boven de 40 rr rr rr elk j

3
5
3
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jaar gckcurd;
lln
illl

r gekcurd.

SPORTIVITEII

Sluitcn wij dit voetbalseizocn af zonder geschorste
spclcrs?
llct is duldelijk dat dc club na vcle jaren van geestclijk

vt-nral haa.r inzinking te boven is.... En hier zover bovcnuitgcgroeid is, dat zij n g nooit zo floreert en bloeit ar
vandaag de dag.
Hct belangrlikstc is dat dit wordt getoond in de sportivi-tcit der ledcn. rn ieder geval, de Bond hecft dit bok op-
gcnrerkt en hecft zeer lichte straffen uitgedeeld aan spê-
1ers7 die a.nders hcrhaal-derijk aan de kant staan. rnplaats hierva"n werd een vocrwaardelijke schorsing cn eenberisping uitgcdeeld.
laten we ons nog nlct op de borst slaan maar er metelkaarvoor walccn dit vast te houden. In dén Jaar" is nu meer
llScbouwd dan in de voorbijgane tien jaren het gcval wàs.
Ook stond er nog nooit zovócl op hct lrogrsrrruiê.,.Dit is mede tc dankcn aan uw spórtievè hóudi-ng.
Houden zo o. . . ..

HET BESTWR:.
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De adressen van ecn klein aantal oud-rcden zijn ons nog



niet bekend.
in de regel
ken wij het
De na&en:

Ii.KOSTER
G.Di jkstra
lvI. Visse r
Jac. de JONG
Ï].BIEES
JOH.BIJ{JGR

!ïIE Ï{EIPT?

lYij vragen nog eerunaal uw mcdewerking.
is de wocnplaats al vcldoendc, dan zoe'
wel verdcr uit.

"A.BOTTEIVIJ}
S.BO.I'IEMI
ATZE DIJKSTRá
G. KUIPERS
I.H.ÀUvt.tï
IG.4/'S VISSER.

\VIE iVETIT HET?

-l++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EM/,N IP/JIE in de voetbalclub...... 
:

Sinds. 26^januari L97 3 1s e r nu ook .ce4 da:iesvce tbal-
tcan in Oldcboorn.'Ir hebbcn zich recds 16 dames opgegcven al_s lid, dus
:en goed bcgi-n. I,'iij Lrcpcn, dat nog vclen zich zullcn
nelden bij onze plocg
Yrijdag 2 fcbruari ? zrJn wij begonne n met dc training
,-rat ons erg meeviel. Mct cnige nitzcndcringen daergc-laten, warcn (ir weinig stijve l_edenatcn.
Jn ook voor de trainlng van de heren is de training
c)rg stir:iulerend. . ., o.
-)c eerste heren \{aren om ?.20 nur at op hct vcld te zie n
i"vat volgens dc heer /J-t icts btjzondcrs was. . . Iïn septcmber hopen we i::ef een gocd gctrainde plocg innet veld tc komcn.
i,lieuwe leden ztjn van harte welkom en kunnen zich op-
qevcn bij dhr. S.Knol.

Natiens de dancspl,reg, .lrtsje pocpjes.
' r-++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++ ++ ++++++++++++*+

TE KOOP /,;iNGEB0!EN;
Een paar voetbalschoenen, naat ??? door HlSpEl,
\oleazc.



D./Í\,lESVOI]TB 1T

Eindelijlc 1s hct dan zover, hct kon ook niet langer
uitblijvcn.
Ook in de voetbalsport is de emanelpatie doorgedrongen.
Nu de K"ll.V.B. ruimte heef t gegevcn vccr het darnes-
voetbal, hebben de danes in Oldeboorn spontaan cn zecr
enthousiast gcrcagecrd, vlat resultccrde in de volgende
tocgetreden lcden:

Gecrt j e i{ockstra
l/iinlce Hoekstra
Trlnkc van Nijcn
Tjitske Kerkstra
Sj. Kerkstra-Kraan
Fimkc Jcls,ta
Jeltsjc Vencmê
Jlkkc v/d Krieke

Dc B.jun. speclden vrijdag 29

TELIE" in grocp 5 cn nocstcn

Ynskj e v/a Vlug$
Loek Bcncdletus
Tj ítske lVartena
Fcnny Y{atzema
\{iet ske JeI sma-Jeeninga
Janskc Nieuwland
.Ats j c Poe pj cs .: 

.

J anskc: ltrleuwland

december j.972 in IIDE

aantreden tegen Udiros

Deze dancs docn dit seizoen mce in competitie-verband.
Onze trainer, de heer fft, hceft daarcm gemeend de
training (vrij,Jagsavonds ?-B uur) van deze dames op
zich te moetcn ncmcn,
(Tevens worden sollicitanten voor de ftinctie. van masseur
Èii het bestuur ingewacht).
Er zaL zaterdags gcspecld wordcn, voornamclijk fs mid-
dags
Uit bovenstaande blijkt dat dezc toctreding door het
bestuur net gcpaste vcrantwoording is aanvaard.
l?cst ons nog de wcns uit te spreken, dat ons darnes-
voctbalelftal hoge ogen zaL gooien straks in dc compc-
titie.
dl-vast nerÍens ons allen v'e el suceos toegewenst.

i{ct Sestuur.

+++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++

VI,I{ TE JEUGDCOMI\,IISSIE i



1

lts en !/olwega 18. Dc ecrste wcdstrijd tcgen rJd:Lros
werd vrij genakkelijk met 3-1 gevÍonnen.
!ïrlwega_bocd anze jongcns echter heel wat necr tcgcn-stand. ïn ecn aantrekkelijke ',r'edstrijd was ï/olwegá
dg betere ploeg, rnaar de vechtlust eá Oe wil om lev'vinnenbehoedde onze jongens voor ccn grcte nederláag,
speciaar onze keeper lleute was formidabel in vonr!
Yoor hem kwam dan ook het applaus van de tribune.lat ze 3 nrin. voor het eidsi-gnaal toeh nog moesten
capituleren was wcl een beetje sneu voor hón, maar ja,
de sterkste wint.
rrater won il/olwega ook van udlros en was daardoor fina-list.
.lwee weken later is vÍolwega ook kanpioen van Friestand
geworden.
renslotte nog iets over de training: jullic traj_ner en

*3iË:i.;;:*i3lÏtgffi -weér op detraining

Jeugdcornmlssie.
===-rr-E:--==:====

z44rYoEtB.tiL v00R B. JUNTOFEN

Ïo:ie jaar, l.f: 2! !_ec. j.1., hadden wii een zaaluoet-baltournooi in dê Terle iÀ Heerenvecn. Áilc aeóiÀcmendeclubs waren verdccld in poures. zo zaten wij bij óái"o"en trvolwega- 'in een pourè. De eerste wedstríjd ïugÀnudiros ej.ndigd-e in een 3-0 overvlinning. we wáren Àiet al_Jeen vecr sterker, maar we speclden oók veel snetrler.Het 2de doe lpunt was een goêa voorbeeld van het 
"rroirnlpo+. '!íij kregen_ecn vrije trap niet vcr ven de goal- vande tegenpartij. Daar ecn vrije- trap bij-r"JinóàyEár- oin-

llg+ 3 s.ec.genoÍren moet wordeÁ, narnèn wë hem netéen. Maaruor-ros had niet de tijd gehad om zich goed op te te stel_len en za kon R.vark Éem-er ongehinderá in tiappen,le 2de wedstrijd tegen.v/olwega was een erg spannende wed-strijd. Door eén onàodige-goËi 
"á"ró"Ën we met r_-0. Ditwas toch 

"ur."g::_gggge prèstatle, omdat t zo btéek 1ater,ï/otwega fries kanipíoen eè*óFà'ón-íËlvlaqL
rilolwega won ook van udlros, zodat wij 2de van de drie ge-
worden zijn in onze poule. 

B. ven Heel_.


